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Verslag 83e interne FR CTW vergadering d.d. 6 februari 2007
Aanwezig:
Afwezig:
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Lutters (Voorzitter), Kuiper , de Kort, Douma, Fikse, Plegt, vd Meer (notulist), v
Loo
vd Voort

1,2 & 3 Opening, aanwezigen en agenda
Lutters opent de interne vergadering om 12.35. Aan de agenda wordt de mail wisseling met de UR
toegevoegd
4. Correspondentie
UR stukken van februari
mails over MEB van UR (extra punt)
5. Mededelingen
Geen mededelingen
6. Notulen
De notulen van de 82e vergadering worden goedgekeurd.
7. MEB
24 januari was er een overleg met van Ast, de Vries en Eising over de MEB. Dit is positief verlopen en heeft
een aantal van onze twijfels weggenomen. Aangezien wij geen officiële inspraak hebben zijn de kritische
punten doorgestuurd naar de UR, zij gaan ermee verder. Ook heeft de Vries een korte samenvatting van ons
gesprek op het internet geplaatst.
31 januari was er een algemene bespreking van de plannen, in de Waaier 4, die vol zat, er waren ook veel
mensen van CTW. Strekking was gelijk met het overleg wat wij ervoor hadden, dus positief. Er was alleen
weinig tijd voor vragen, een gehoord kritiek punt blijft het idee dat 4 groepen achter 1 info balie moeten gaan
werken. Er gaat in fasen met ongeveer 50 fte worden geschoven. Of dat binnen of buiten de UT schuiven is,
is niet bekend.
Als wij nog meer punten hebben kunnen we die doorspelen naar de UR. Er wordt besloten dat er niet meer
punten zijn gekomen dan de lijst die we al gestuurd hebben, De Kort zal dit aan de FR doorgeven.
Lutters zal reageren op Frank Possel die zich opwerpt als tussen persoon terwijl wij die al hebben (vd
Boomgaart).
7b. UR mails
Lutters zal Possel ook mailen over de overige mails en aangeven dat wij geen extra email adres nodig
hebben.
8. TOM
Vd Voort zit momenteel ‘op de hei’ om een curriculum voor TOM op te zetten. Bij IO wordt er al hard
geworven en gewerkt aan TOM, bij andere studies/vakgroepen nog nauwelijks aandacht voor. Mogelijk
probleem is de komende tijdsdruk: weten docenten op tijd dat ze een vak extra moeten gaan geven? Hoe zit
het met de voorlichting die in maart moet worden gegeven? Wie is voor TOM verantwoordelijk? (FR vragen
overlegvergadering). Lutters zal aan Eising navragen hoe er binnen de UT verder wordt gepromoot voor
TOM (medewerkers en studenten, met name de laatste zijn belangrijk voor mond op mond reclame)
9. Strategisch plan/Jaarplan
Lutters zal Joke vragen de stukken door te sturen als eerste opzet om te kunnen bekijken.
10. FR verkiezingen
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in september zijn er weer verkiezingen voor zowel studenten als medewerkers. Waarschijnlijk gaan Lutters
en vd Voort nog een periode door, De Kort en vd Meer niet. Van de studenten overwegen Plegt en
v Loo om nog een periode verkiesbaar te zijn. Voor de studenten plekken zal waarschijnlijk genoeg worden
gepromoot, voor de medewerkers plekken kan iedereen een beetje rondkijken, er worden enkele namen
geopperd. In maart is de kandidaat stelling.
12. w.v.t.t.k & 13. Rondvraag
- er is gemeld dat Pupupin voortaan bij de externe vergaderingen aanwezig is. Is dit wel gewenst?
- Het visitatie stuk van IO is af maar wij hebben er nog niks van gehoord? Komt dat nog?
- Hoe zit het met de medezeggenschap voor de 3TU masters? Gaat officieel via de UR, maar is dat wel
logisch? Lutters merkt op dat de 3TU pas volgende week echt officieel gaat bestaan, in de volgende
overlegvergadering vragen hoe het binnen dat orgaan met de medezeggenschap zit.
- de laptops die studenten in 2003 hebben aangeschaft voor hun hele studie gaan veelal kapot (mn. grafische
kaarten), het bedrijf is failliet en ze kunnen dus niet gerepareerd worden… Kunnen wij hier iets aan doen?
Plegt zal Bezemer vragen voor een overlegvergadering om uit te leggen hoe het gaat en de laatste 5 jaar te
evalueren. Waar wil hij naartoe op het gebied van studenten en laptops?
- de liften die het nog steeds niet vlekkeloos? Een ludieke actie met a4-tjes ernaast? Er wordt besloten eerst
even af te wachten of het nieuwe onderhoudscontract verbetering brengt.
- de campus coalitie organiseert een landelijke trainigsdag, Douma gaat daar als afgevaardigde heen.
- hoe gaat het nu met de studie Sustainable Energy? Er zijn 6 studenten, op de externe vergadering kunnen we
vragen hoe het verder (organisatorisch) gaat .
14. Actiepunten
Nr
Onderwerp
ARBO op de agenda volgende vergadering met Decaan
A25
Navragen formele structuur 3TU studie en onder welke
A29
faculteit het valt
Opzetten algemene jaarcirkel (ook A7)
A30
Opzetten internet site
A31
79-03 Quorum vereiste adviezen OLC doorgeven aan OLC-WB
81-01 Lijstje maken met punten voor internationalisering
83-01 UR melden dat we niet meer MEB punten hebben
83-02 Reageren op mails Possel
83-04 Eising vragen hoe het met promotie TOM gaat
83-04 Joke vragen om Jaarplan stukken
83-05 Punten overlegvergadering:
- TOM voortgang en tijdsplanning (voorlichting maart
en docenten benaderen)
- Moet Pupupin wel bij alle overlegvergaderingen
aanwezig zijn?
- Medezeggenschap binnen 3TU?
- Bezemer: evaluatie laptops studenten
- Hoe gaat het met Sustainable Energy?
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Deadline
Externe
vergadering
Voor dec 06
Maart 07
20 feb 2007
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07
20 feb 07

Wie
FR
FR
Lutters/vdMeer
Douma
v Loo
Douma
De Kort
Lutters
Lutters
Lutters
FR
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